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জিহাদ না করে জিজকে? 

“আবূদ দােদা (োজিিঃ) হরে বজণিে আরে। জেজন বরেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আোইজহ 

ওয়াসাল্লাম বরেরেনিঃ আজম তোমারদেরক জক তোমারদে অজিক উত্তম কাি প্রসরে 

িানাব না, িা তোমারদে মজনরবে জনকট সবরেরয় পজবত্র, তোমারদে সম্মারনে জদক 

হরে সবরেরয় উঁেু, স্বণি ও তেৌপয দান-খাইোে কোে তেরয়ও তবজি ভাে এবং 

তোমারদে িক্রে মুকাজবোয় অবেীণি হরয় োরদেরক তোমারদে সংহাে কো ও 

তোমারদেরক োরদে সংহাে কোে োইরেও ভাে? োো বেরেন, হযাঁ। জেজন 

বেরেনিঃ আল্লাহ ো’আোে জিকে। 

মু’আি ইবনু িাবাে (োজিিঃ) বরেন, আল্লাহ ো’আোে িাজি হরে মুজি পাওয়াে 

িনয আল্লাহ ো’আোে জিকরেে েুেনায় অগ্রগণয তকান জিজনস তনই।” 

মূে হাজদসজট (সুনারন জেেজমজি: ৩৩৭৭) এই- 

عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه و سلم: أال أنبئكم خبري  
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب  
والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا  

قال معاذ بن جبل رضي اهلل عنه: ما شيء أجنى من عذاب  بلى، قال: ذكر اهلل تعاىل. ف
 اهلل من ذكر اهلل 

এই হাজদরসে কােরণ অরনক ভাই জবভ্রাজিরে পরে িান কােণ এ হাজদরস জিজকেরক 

জিহারদে তেরয় উত্তম বো হরয়রে, অথে জিহারদে ফজিেে সীমাহীন। এোো 

হাজদসরক তকন্দ্র করে অরনরক জিহাদ েেরকে বাহানা খুঁিরে পারে। 

জবষয়জট এভারব জেিা কো তিরে পারে। 

িরুন কারো তসৌন্দরিিে প্রিংসায় বো হে – 
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োে পুরো িেীরেে মরিয ত াট দুজট সবরেরয় সুন্দে। সবিাজিক জেত্তাকষিক, সবরেরয় 

মরনামুগ্ধকে। তোরখে তেরয় তবিী উন্মাদনা সৃজিকােী, নারকে তেরয় তবিী 

হৃদয়গ্রাহী, গারেে তেরয় তবিী উজ্জ্বে… 

োহরে জক এে অথি দাঁোয় তসগুরোে তমাকারবোয় এজট একা তবিী সনু্দে? নাজক 

তসগুরোে সারথ তথরক সুন্দে ? 

এমজনভারব আ’মারেে সারথ িজদ জিজকে থারক োহরে তসজট আল্লাহে ননকরটযে 

তিমন উজসো হরব জিজকে িূনয আমাে তেমন হরবনা। জিকে িূনয গারফেরেে 

নামারিে তেরয় ইহসারনে নামারিে মূেয তবিী। 

ইহোরনে অথি কী …? 

“আল্লাহ তক আজম তদখজে /আল্লাহ আমারক তদখরেন, এই িযান জনরয় কাি 

কো”। োই নয় জক? আপজন িজদ ইহসান আদায় কেরে জগরয় আল্লাহ আমারক 

তদখরেন এই িযান জনরয় বরস তথরক নামারিে সময় পাে করে তদন, আে দেীে 

তপি করেন তি, 

ةَّ  َلَّ ُ إِن َّ الص َّ َّْكبَّ ِ أ َّ لَِّذْكُر اّلل  الْمُْنكَِّر وَّ اِء وَّ ِن الْفَّْحشَّ تَّْنَهَّ عَّ  

“নামাি অশ্লীেো ও অনযায় তথরক জনরষি করে আে আল্লাহে জিজকে সবরেরয় 

বে।” 

ةَّ لِِذْكِري  َلَّ َّقِِم الص َّ أ  وَّ

“আমাে স্মেরণে উরেরিয নামাি আদায় করো ” 

তিমন পাজকিারনে জিকজে গ্রুপ নামাি বাদ জদরয় ৫ ওয়াি জিজকে করে থারক। 

োহরে আপজনই বেুন! এই ইহসাজন জিজকে আে জিজকে জবহীন নামারিে মরিয 

‘রকানজট উত্তম’ ো জনরয় তকান প্রশ্ন হরে পারে?! 
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একিন ‘িযান’ করে জকন্তু নামাি পরেনা, অনযিন ‘িযান’ োো নামাি পরে, তক 

উত্তম ?! 

জিহাদ িখন ফেরি আইন (অথবা বেিমারনে খবে না থাকাে কােরণ হয়রো তকউ 

তকউ জকফায়া বেরবন; এখন কাজফ পজেমারন) তসজট আদায় হওয়া োো তকউ িজদ 

মন-িবান দ্বাো জিজকরে িযারন মগ্ন হরয় থারকন আে জিহাদ েেরকে জফসরকে 

সারথ থাকা হয়, োহরে তস জক জিজকে জবহীন মুিাজহদ তথরক উত্তম হরয় িারব? 

জিজকে তিমন িবারনে দ্বাো হয় তেমন অিে দ্বাোও হয়, আবাে অে প্রেযে দ্বাোও 

হয়। এসব িারপে মরিয জকেু আরে ফেি। 

তিমন জকোে পো(িবারনে জিকে)। 

জনয়যে কো(অিরেে জিকে)। 

রুকুজসিদা কো(অংগ প্রেযরেে জিকে)। 

তকান এক প্রকারেে ফেি জদরয় অনয প্রকারেে ফেি আদায় কোে জেিা কো 

িায়না। তকান ভারবই এক প্রকারেে ফেি এে মুকাজবোয় অনয প্রকারেে নফে 

মুিাহাবরক দাঁে কোরনা িারব না। এখন মাথা নুইরয় রুকু কো আে কপাে ত জকরয় 

জসিদা কো এজট ও জিকে আবাে জসিদায় সুবহানা োজিয়াে আ’ো পো এজটও 

জিকে। আবাে অিরে সুবহানা োজিয়াে আ’োে অথি তখয়াে করে িযান কো 

তসজটও জিজকে। েরব মাথা নুইরয় জপ  জদরয় রুকু কো এজট ফেি আে োসবীহ 

পো সুন্নে…। 

তকানজট উত্তম বেুন?! িখন নামারিে উরেযিযই হরো জিজকে! 

বেুন! নামারিে মরিয েম্বা জকয়াম উত্তম না েম্বা জসিদা উত্তম? 

মুিোজহদগরণে তস বযাপারে জভন্ন জভন্ন মে েরয়রে জকন্তু তকউ জক একজট তেরে 

অপেজট েম্বা কোে কথা বরেরেন? 
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তিন োসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম িাজনরয় জদরেনিঃ 

“রহ নামািী ! তোমাে খুশু তোমারক আল্লাহে তি সাজন্নরিয তপৌোঁরব শুিু রুকু তস 

সাজন্নরিয তপৌোরব না …” 

“রহ মুিাজহদ ! তোমাে জিজকে তোমাে িনয আল্লাহে তি নুসেে বরয় আনরব 

তোমাে আঘারে তস কাি হরবন…” 

(আল্লাহু আোম) 

তমাট কথা প্ররেযক আমরেে সারথই জিজকরেে সম্পকি আরে , 

الُِح يَّْرفَُّعهُ  مَُّل الص َّ الْعَّ ي ُِب وَّ ُد الْكَّلُِم الط َّ  إِلَّْيِه يَّْصعَّ

এই আয়ারে বো হরয়রেিঃ 

“আল্লাহে জদরক পজবত্র বাণী (জিকে) আরোহণ করে , আে তসজট আমরে 

সাজেহরক উন্নে করে।” 

আয়ারেে আরেকজট স্বীকৃে োফসীে হেিঃ “আল্লাহে জদরক পজবত্র বাণী আরোহন 

করে এবং আমরে সাজেহ োরক উপরে উ ায় ।” 

এখন আমে বাদ জদরয় জিকে কেরে এই জিকে কারক উপরে উ ারব? আে জিকে 

োো আমে উন্নে হরব জকভারব? প্ররেযক আমেকােী তক বো হরে আমরেে 

অহজমকায় না তথরক তসজটরক আল্লাহে স্মেরণ নযাি কেরে। 

োসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়া সাল্লাম প্রজেজনয়ে জিজকরেে সারথ থাকরেন। 

সাহাবারয় জকোম োজদয়াল্লাহু আনহুম এই হাজদস শুরন জিহাদ তেরে জিকরে বরস 

িানজন , তিমনজট পাজকিারনে জিকজে গ্রুপ শুরু করেরে। োো নামারিে জবকল্প 

জিকজে গ্রুপ হরয়রে আে এখন জকেু তোক জিহারদে জবকল্প জিকজে হওয়াে 

েৎপেোয় জেপ্ত! তগামোজহ জকন্তু একই।! আল্লাহ োয়াো সজ ক বুঝ নসীব করুন। 


